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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
 

ZÁPISNICA 
z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa  20. marca 2018 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: podľa pozvánky  
Zapisovateľka:  Anežka Zahurancová 

 

1. Otvorenie a program rokovania 
 

Zástupkyňa primátora mesta JUDr. Budziňáková  privítala  poslancov, otvorila 36. 
zasadnutie MZ v Levoči a konštatovala uznášaniaschopnosť, ospravedlnila neúčasť Bc. 
Ľubomíra Komaru,  PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu, p. Miroslava  Dunčku a Šimona Jeseňáka 
M.A..  Navrhla členov návrhovej  komisie,overovateľov zápisnice a určila zapisovateľku. 
Oboznámila prítomných s programom podľa pozvánky a vyzvala poslancov na možnosť 
doplnenia programu.  MUDr.  Pavol Ščurka  navrhol uctiť si minútou ticha smrť novinára      
p. Kuciaka a jeho priateľky,  jeho návrhu bolo vyhovené a rokovacia časť začala minútou 
ticha na ich počesť. 

 
UZNESENIE č. 1 
K bodu:Program  rokovania  MZ 

Hl. za 13 proti  0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje program rokovania MZ. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu:   Návrhová komisia 

Hl. za 12 proti  0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Babej Vladimír, PhDr. Vira Ľubomír,  
JUDr. Lucia Babejová. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
    
UZNESENIE č.   3 
K bodu:  Overovatelia zápisnice 

Hl. za 13 proti  0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: MUDr. Suráková Jana, p. Kravecová  Anna. 
T: ihneď         Z: JUDr. Babejová 
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2. Projekt – Objavovanie historických pamiatok – cestou 
tajomstiev po Starom Saczi a Levoči  

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
JUDr. Budziňáková –ide o projekt na rekonštrukciu Veže baziliky sv. Jakuba 
 
Mgr. Lazorová – na júnovom MZ bolo schválené  uznesenie o vstupe do prípravy  
projektového zámeru Veže Baziliky sv. Jakuba, v rámci programu Interreg, lídrom  projektu 
je Starý Sacz, mesto Levoča je partnerom projektu, zámerom projektu  je riešenie interiéru 
prízemia Baziliky, organizovanie workschopov pre mladých, sprievodcov,  mobilná aplikácia 
prezentovať históriu, pamiatky a atrakcie, doba realizácie  je plánovaná do konca roka 2018, 
náklady na projektu  sú vo výške 69 918 tis.,  spolufinancovanie mesta vo výške  11 613 eur 
 
JUDr. Budziňáková – tešíme sa, že nám tento projekt výjde, no na druhej strane ale z toho 
dôvodu by tento rok nebola prístupná Veža 
 
p. Rosina -  a to nemôžeme presunúť tú rekonštrukciu? Lebo  pre nás sezóna je dôležitá 
 
Mgr. Lazorová -  nedá sa posunúť,  podmienky projektu sú dané,  doba realizácie  
a ukončenia prác je určené  do decembra 2018, takže obdobie realizácie je krátke 
 
JUDr. Budziňáková – do štvrtka musíme  tieto naše uznesenia  doručiť na riadiaci orgán 

- Ak sa už nikto nehlási dávam hlasovať  
 

UZNESENIE č. 4 
K bodu:Projekt – Objavovanie historických pamiatok – cestou tajomstiev po Starom 

Saczi a Levoči  
Hl. za  15 proti  0   zdr    0          nehl. 0 

 
MZ schvaľuje predloženie mikroprojektu  „Objavovanie historických pamiatok – cestou 
tajomstiev po Starom Saczi a Levoči/Odkrywanie zatartych sladow historii – po Starym 
Saczu i Lewoczy szlakiem  tajemnic“ v rámci II. výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu mikroprojektov 2014-2020 –PSK-TATRY-
ŽSK - prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného 
územia v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020 vyhlásenou 
Prešovským samosprávnym krajom v spolupráci so Zväzkom Euroregion „Tatry“ a Žilinským 
samosprávnym krajom  s termínom predkladania žiadostí do 29.septembra 2017. 
T: ihneď      Z: Mgr. Lazorová, Ing. Pitoráková,  
                                                                                       Mgr. Kamenický, JUDr. Babejová 
UZNESENIE č. 5 
K bodu:Projekt – Objavovanie historických pamiatok – cestou tajomstiev po Starom 

Saczi a Levoči  
Hl. za  15 proti  0   zdr  0            nehl. 0 

 
MZ schvaľujespolufinancovanie mikroprojektu „Objavovanie historických pamiatok – 
cestou tajomstiev po Starom Saczi a Levoči/Odkrywanie zatartych sladow historii – po 
Starym Saczu i Lewoczy szlakiem  tajemnic“ vo výške  11 613,42 EUR z celkových 
oprávnených výdavkov projektu.  
T: ihneď      Z: Mgr. Lazorová, Ing. Pitoráková,  
                                                                                       Mgr. Kamenický, JUDr. Babejová 
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UZNESENIE č. 6 
K bodu:Projekt – Objavovanie historických pamiatok – cestou tajomstiev po Starom 

Saczi a Levoči  
Hl. za 15 proti 0    zdr  0            nehl. 0 

 
MZ schvaľujezabezpečenie realizácie mikroprojektu „Objavovanie historických pamiatok – 
cestou tajomstiev po Starom Saczi a Levoči/Odkrywanie zatartych sladow historii – po 
Starym Saczu i Lewoczy szlakiem  tajemnic“. 
T: ihneď      Z: Mgr. Lazorová, Ing. Pitoráková,  
                                                                                       Mgr. Kamenický, JUDr. Babejová 
 
 

3. Návrh  na schválenie odvolania a voľby zástupcu mesta  
v Dozornej rade obchodnej spol. PVS a.s.  

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. 
 
JUDr. Budziňáková –inú šancu na zmenu v dozornej rade nemáme 
 
Ing. Lisoňová – Stanovy tejto obchodnej spoločnosti definujú, že členom dozornej rady môže 
byť  len štatutárny orgán mesta, vzhľadom k tomu, že u nás došlo k zmene na poste 
štatutárneho orgánu, preto  treba odvolať  PaedDr. Majerského a zvoliť JUDr. Budziňákovú, 
preto  navrhujeme schváliť uznesenia 
 
JUDr. Budziňáková – ak sa nikto nehlási dávam hlasovať 

 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcu mesta v Dozornej rade 

obchodnej spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Hl. za 15 proti 0    zdr  0            nehl. 0 

 
MZ schvaľuje odvolanie PaedDr. Milana Majerského, PhD. z funkcie člena Dozornej rady 
obchodnej spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36485250 so sídlom 
Hraničná 662/17, Poprad. 
T: 31. 03. 2018                               Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
JUDr. Lucia Babejová 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Návrh na schválenie odvolania a voľby zástupcu mesta v Dozornej rade 

obchodnej spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Hl. za 15 proti 0    zdr  0            nehl. 0 

 
MZ schvaľuje voľbu JUDr. Lýdie Budziňákovej, zástupkyne primátora mesta Levoča ako 
zástupcu mesta Levoča v Dozornej rade obchodnej spoločnosti Podtatranská vodárenská 
spoločnosť, a.s., IČO: 36485250 so sídlom Hraničná 662/17, Poprad. 
T: 31. 03. 2018                               Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
JUDr. Lucia Babejová 
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4. Záver  
Zástupkyňa primátora mesta JUDr. Lýdia Budziňáková poďakovala prítomným 
poslancom za účasť a ukončila 36.  zasadnutie MZ. 

 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
MUDr. Jana Suráková   ............................................... 

Anna Kravecová   .............................................. 

 
 
 
 
 
V Levoči dňa 20.3.2018 
Spracovala: Anežka Zahurancová 
 
 
 
 
 
JUDr. Lýdia Budziňáková      JUDr. Lucia Babejová 
zástupkyňa primátora mesta         prednosta MsÚ 
 
 

 
 
 

 


